
Petrol One Shot 2 

Čistilna sredstva 

Dodatek k bencinskemu gorivu Petrol One Shot 2 je posebno in učinkovito, hitro delujoče čistilo, za 
dopolnitev dolgoročnega čiščenja goriva z dodatkom za gorivo Fuel Guard 2. NOVA izboljšana formula 
v skladu z Euro 5 standardom.

Koda : 84594 – POS II 250ml 

Lastnosti in prednosti 

• Specifičen dodatek, skladen z Euro 5 standardom, testiran na motorju Wasserboxer
• Vsebuje visoko raven detergentov in dodatkov za izgorevanje
• Izboljša stopnjo izgorevanja saj in ogljikovodikov ter disperzijo
• Povečana zmožnost absorbiranja vode
• Odstrani aromatske ogljikovodike – okolju bolj prijazen
• Ima visoko plamenišče – ni razvrščen kot vnetljiva snov

Uporaba 

Nova direktiva EU 2007/715 / ES je v septembru 2009 prinesla 
spremenjene standarde na področju emisij. Petrol One Shot 2 je bil 
preoblikovan z dodatkom, ki je skladen z Wasserboxerovim testom (CEC 
F-16-T-96). POS se lahko uporablja tudi z bioetanolnimi sistemi za gorivo v 
skladu z direktivo EU 2001/77 / EC. Dodatek k bencinskemu gorivu POS bo 
vodo pri kontaminaciji vezal nase. 

Petrol One Shot 2 ima izboljšano sposobnost absorpcije vode, jo hitro razprši 
in izloči skozi izgorevalni sistem.

Petrol One Shot 2 je hitro in učinkovito čistilo, za vse dele sistema za 
dovod goriva in izgorevanja, za obnovitev izgubljene cilindrične 
kompresije ter zmogljivosti in učinkovitosti motorja.

Raztopi in odstranjuje škodljive saje, katran, korozijo in vlago iz notranjosti 
rezervoarja za gorivo, vodov, črpalke za gorivo, gorilnika, sesalnega 
sistema, injektorjev in izgorevalne komore. Odstranjevalec nečistoč in 
detergent hitro zmanjša škodljive emisije izpušnih plinov in obnavlja 
izgubljeno moč motorja.

Dodatek Petrol One Shot 2 je bil testiran s strani neodvisne organizacije, da 
ni škodljiv za tesnila, elastomere, plastične komponente, katalizatorje in druge 
materiale, ki se uporabljajo pri proizvodnji sistemov za dovod goriva in 
izgorevanja. 

Navodila za uporabo 

Za optimalne rezultate vlijte 
eno plastenko 250 ml čistila 
Petrol One Shot 2 v rezevoar, 
ki ne vsebuje več kot 15 litrov 
goriva. Zaženite motor, 
dokler se rezervoar z gorivom 
ne izprazne.

Za hitro čiščenje ventilov in 
injektorja vlijte eno plastenko 
250 ml čistila v rezevoar, ki 
ne vsebuje več kot 15 litrov 
goriva. Zaženite motor, 
dokler se rezervoar z 
gorivom ne izprazne.

Za preventivno vzdrževanje 
vlijte eno plastenko čistila v 
polni rezevoar. Kot rutinsko, 
preventivno vzdrževanje 
uporabljajte dodatek k gorivu 
Fuel Guard2. 



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, 
na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti 
za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati 
nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo 
zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

84594 Koda:

Naziv: 

Rok uporabe: 

Pakiranje: 

Oznaka: 

Petrol One Shot 2 

18 mesecev

250 ml 

POS2 

Tarifna št.: 3811 9000 90 

Varnostni list: 

Oblika: 

Nanos: 

Vonj: 

Plamenišče: 

Specifična teža: 

VOC: 

Da 

Rjava tekočina 

Dodajte gorivu  

Blag vonj 

65OC 

0.830 g/ml 

730 g/l 

mailto:kentinfo.uk@kenteurope.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2



